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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmania (2017) dengan judul 

Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah 

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hasil penelitan menjelaskan strategi-

strategi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin 

terhadap produk tabungan emas untuk menarik minat nasabah dalam 

pemasaran. Strategi Pemasaran yang yang diterapkan Pegadaian Syariah 

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah sosialisasi secara langsung kepada 

nasabah saat di pegadaian syariah, setiap satu bulan pegadaian syariah 

langsung membagikan atau menawarkan langsung kepasar, melalui iklan 

media elektronik seperti radio dan televisi, iklan media cetak seperti brosur 

dan koran, iklan diluar ruangan seperti baliho, strategi ini berjalan dgn baik 

karena memasarkannya berfokus melalui promosi. Sedangkan Kendala 

kendala yang di hadapai pegadaian syariah kurangnya pemasaran masyarakat 

terhadap pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, masyarakat 

masih beranggapan bahwa pegawai. 

Hasil Penelitian Supriyono (2017) dengan judul Analisis Strategi 

Pemasaran produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Terhadap peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian 

(Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung). Hasil 
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peneltiian menunjukan bahwa penerapan strategi pemasaran tabungan emas 

dari diferensiasi dalam memberikan pelayanan dan informasi cukup 

memuaskan untuk sasaran dan nasabah produk tabungan emas. Dari aspek 

bauean pemasaran dari segi produk telah menawarkan produk yang bervaritif 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai 

produk tabungan emas. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian  Strategi Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dianggap penting oleh 

perusahaan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, tidak hanya 

terbatas pada aktifitas menual barang dan jasa saja, atau memindahkan barang 

dari satu tempat ke tempat ke tempat lain, akan tetapi lebih dari itu. 

Menurut Stanton (dalam Swasta dan Irawan, 2003:5) menyatakan 

bahwa: Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Sedangkan Menurut Kotler (2007:3) bahwa: Pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial yang aman perorangan atau kelompok 

memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui perbuatan dan 

pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. 
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Perusahaan pada umumnya dalam mengatasi tantangan yang ada 

karena faktor internal maupun eksternal, menggunakan cara-cara  yang tepat 

untuk mengantisipasinya agar tujuan dapat tercapai. Cara yang digunakan 

adalah yang dapat dikatakan sebagai strategi.Menurut Tjiptono (2005:3) 

strategi adalah: “Sebagai suatu program untuk menentukan dan mencapai 

tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya”. Makna yang 

terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan 

aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi perusahaan. 

Menurut Jatmiko (2003:5) strategi adalah: Rencana yang disatukan, 

menyeluruh dan terpadu  yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan 

dengan tantangan lingkungan yang dirancang dan memastikan bahwa tujuan 

utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

perusahaan. Sedangkan menurut Stanton (dalam Amirullah dan Cantika, 

2002:4) yaitu: “Strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu 

tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan”. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil suatu garis besar bahwa 

strategi merupakan kerangka kerja fundamental perusahaan atau organisasi. 

Dengan strategi tersebut suatu perusahaan dapat menegaskan kemampuannya 

secara kontinyu, memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan atau organisasi 

dan berupaya dengan segenap kemampuan untuk dapat beradaptasi terhadap 

tuntutan perubahan lingkungan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang 

wajar untuk mencapai tujuan dan sasaran.Perencanaan menejemen tingkat 

puncak merupakan suatu proses yang melibatkan setiap bagian perusahaan 
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baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Proses ini ditujukan 

untuk penyesuaian perusahaan teradap lingkungan  agar perusahaan dapat 

bertahan dan tumbuh.  

2. Pentingnya Strategi Pemasaran 

Dalam mempelajari strategi pemasaran, kita perlu mengetahui arti 

penting dan manfaat strategi pemasaran, banyak sekali arti penting dan 

manfaat mempelajari strategi pemasaran. Manfaat Manajemen Strategik 

menurut Robinson (2013:30) adalah : 

a. Kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan perusahaan 

mencegah masalah, manager yang mendorong bawahannya untuk 

menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dengan melaksanakan 

tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang 

menyadari perlunya manajemen strategik. 

b. Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 

dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategik 

menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok 

menghasilkan interaksi beragam dan karena peramalan yang 

didasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok 

meningkatkan kemampuan menyaring pilihan. 

c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategik meningkatkan 

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan 

disetiap rencana strategik dan dengan demikian mempertinggi motivasi 

mereka. 
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d. Senjang dan tumpah tindihnya kegiatan diantara individu dan 

kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi 

memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing. 

e. Penolakan terhadap perubahan berkurang. Meskipun para peserta 

dalam perumusan strategi mungkin tidak lebih senang dengan 

keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara 

otoriter, kesadaran mereka lebih besar akan parameter-parameter yang 

membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan 

ini. 

3. Perencanaan Strategi 

Strategi perusahaan adalah pola keputusan-keputusan didalam suatu 

perusahaan yang menentukan dan mengidentifikasikan sasaran dan tujuan 

tersebut, serta mendefinisikan ruang lingkup, luas dan ancaman usaha apa 

yang diinginkan dikemudian hari.apakah yang sanga ekonomis dan efisien 

atau yang manusiawi. Peran serta apakah yang ingin disumbangkan kepada 

karyawan, langganan, masyarakat, pemerintah dan dunia, baik berbentuk 

ekonomis maupun non ekonomis. Strategi perusahaan memberikan definisi 

bisnis apa saja yang akan mejadi saingannya, dengan memusatkan pada 

sumber daya yang merupakan perbedaan hakiki sehingga menciptakan 

keunggulan bersaing. Perencanaan stretegi mempunyai tujuan untuk melihat 

dan menilai serta menyikapi kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahaan lingkungan dengan segala 

sesutau yang dimilikinya. Jadi dala hal ini, perusahaan akan berusaha 
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menetapkan tujuan yang sesuai dengan bagaimana cara perusahaan tersebut 

mengahadapi dan mengatasi kondisi internal dan eksternal pada saat ini. 

Beberapa paka pemasaran mengemukakan difinisi perencanaan strategi, 

antara lain: Kotler (2007:39) menyatakan: “Perencanaan strategi adalah proses 

pengembangan dan mempertahankan kecocokan strategis diantara sasaran-

sasaran serta kemampuan perusahaan dan peluang-peluang pemasarannya 

yang terus berubah. Adapun manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. Mengurangi resiko ketidakpastian 

b. Memusatkan perhatian pada sasaran  

c. Menjamin dasar dari fungsi yang lain. 

 Strategi berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas disimpulkan 

bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan 

terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan. Jadi 

perencanaan strategi merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai 

tujuan akhir (sasaran).  

4. Analis Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Faktor-faktor di luar kendali yang mempengaruhi pilihan perusahaan 

mengenai arah dan tindakan, yang pada ahirnya juga mempengaruhi struktur 

organisasai dan proses internalnya. Fator-faktor ini yang membentuk 

lingkungan eksternal,dapat di bagi menjadi tiga sub kategori yang saling 

terkait yaitu : 
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a. Lingkungan jauh  

Terdiri atas factor-faktor yang berasal dari luar dan biasanya tidak terkait 

dengan situasi suatu perusahaan yaitu faktor ekonomi, social, politik, 

teknologi, dan ekologi.  

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana 

suatu perusahaan beroperasi.Karena pola konsumsi di pengaruhi oleh 

kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar, setiap perusahaan harus 

mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang memengaruhi 

industrinya.Baik pada tingkatan nasional maupuninternasional, manajer 

harus mempertimbangkan ketersediaan kredit, tingkat pendapatan bersih 

sesudah pajak, dankecenderungan konsumsi. 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang memengaruhi suatu perusahaan meliputi kepercayaan, 

nilai, sikap, opini, dan gaya hidupmasyarakan dalam lingkungan eksternal 

perusahaan, yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, 

agama, pendidikan, dan etnis. 

3. Faktor Politik 

Arah dan stabilitas faktor politik merupakan pertimbangan utama dalamk 

merumuskan strategi perusahaan.Faktor-faktor politik menentukan 

parameter-parameter hukum dan aturan di mana perusahaan harus 

beroperasi. Batasan politik yang di kenakan pada perusahaan biasanya 

diberlakukan melalui keputusan perdagangan yang adil, undang-undang 
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anti monopoli, program pajak, aturan upah minimum, kebijkakan polusi 

dan penentuan harga, penambahan administrasi, dan berbagai tindakan 

yang lain yang ditujukan untuk melindungi karyawan, konsumen, 

masyarakat umum, dan lingkungan. 

4. Faktor Teknologi 

Untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi, suatu 

perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang mungkin 

memengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat 

menciptakan kemungkinan akan produk atau akan perbaikan pada produk 

yang sudah ada atau pada teknik manufakturing dan pemasarannya. 

5. Faktor Ekologi 

Faktor ekologi adalah yang paling penting dalam hubungan timbal balik 

antara perusahaan dan ekologi.Istilah ekologi (echology) mengacu pada 

hubungan antara manusia dan mahluk hidup lainnya, serta udara, tanah, 

dan air (faktor lingkungan) yang mendukungnya.Ancaman terhadap 

ekologi yang mendukung kehidupan manusia, yang terutama disebabkan 

oleh aktivitas manusia dalam komunitas industri secara umum disebut 

polusi. 

b. Lingkungan Industri 

Kondisi umum untuk persaingan yang mempengaruhi seluruh 

bisnis yang menyediakan produk dan jasa yang serupa. Kondisi persaingan 

dalam suatu industri bergantung pada lima kekuatan dasar, yaitu ancaman 

dari pendatang baru, pemasok yang berkuasa, pembeli yang berkuasa, prodak 
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subtitusi, merebut posisi. Pengaruh kolektif kekuatan tersebut menentuan 

potensi laba akhir dalam suatu industri. 

1. Ancaman dari pendatang baru 

Pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, 

keinginan untuk merebut pangsa pasar dan sering kali sumber daya yang 

subtansial. Perusahaan yang melakukan deversifikisai melalui akuisisi 

tersebut dari pasar lain dapat mebuat kejutan menggunakan sumber 

dayanya. 

2. Pemasok yang berkuasa 

Pemasok dapat menggunakan kekuatan menawarnnya terhadap partisipan 

dalam suatu industry dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas 

jasa ayang di beli. Oleh karena itu pemasok yag berkuasa dapat 

mengurangi profitabilitas suatu industry yang tidak dapat menaikkan harga 

untuk menutup kenaikan biaya tersebut. 

3. Pembeli yang berkuasa  

Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang lebih 

tinggi atau pelayanana lebih dan mengadu pemasok yang saling bersaing 

yang semuanya mengurangi laba industry. 

4. Produk subtitusi 

Dengan menetapkan batas atas dari harga, produk atau jasa subtitusi dapat 

membatasi potensi suatu industri. Jika industry tersebut tidak dapat 

meningkatkan kualitas produk atau melakukan diferensiasi, maka industry 

itu akan mengalami kemunduran dalam laba dan mungkin dalam 
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pertumbuhannya. Jelasnya semakin menarik kinerja harga yang di 

tawarkan oleh produk subtitusi, semakin kuat batasan terhadap potensi 

laba industry tersebut. 

5. Merebut posisi 

Kompetisi antar pesaing yang sudah terjadi dalam bentuk perebutan posisi 

dalam menggunakan taktik, seperti kompetisi harga, pengenalan produk 

dan iklan secara besar-besaran. 

c. Lingkungan Operasi 

Lingkungan operasi juga disebut sebagai lingkungan kompetitif atau 

tugas, terdiri atas faktor-faktor dalam situasi kompetitif yang mempegaruhi 

keberhasilan perusahaan dalam  memperoleh sumber daya yang di butuhkan 

atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Di 

antara faktor-faktor ini yang terpenting adalah posisi kompetitif perusahaan, 

komposisi pelanggannya, reputasinya di antara para pemasok dan kreditor, 

dan kemampuannya untuk merekrut karyawan yang memiliki kapabilitas. 

Lingkungan operasi biasanya lebih di pengaruhi oleh pengaruh atas 

pengendalian perusahaan di bandingkan dengan lingkungan jauh. Dengan 

demiian perusahaan dapat lebih pro aktif dalam menangani lingkungan 

operasi di bandigkan dengan menangani lingkungan yang jauh. 

1. Posisi kompetetif 

Penilaian atas posisi kompetitif suatu perusahaan dalam 

memperbaiki peluang perusahaan untuk mendisain strategi yang 

mengoptimalkan peluang lingkungannya. Pengembangan profil pesaing 
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memungkinkan perusahaan untuk dapat lebih akurat meramalkan 

pertumbuhan dan potensi labanya, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Meskipun kriteria-kriteria pasti yang digunaan dalam 

membuat profil pesaing sangat di tentukan oleh faktor-faktor situasional, 

kriteria-kriteria berikut ini sering di gunakan dalam :  

a. Pangsa pasar  

b. Cakupan lini produk 

c. Efektifitas distribusi penjualan 

d. Keunggulan khusus dan pelanggan-pelanggan inti 

e. Harga yang kompetitif 

f. Efektitifitas iklan dan promosi 

g. Lokasi dan umur fasilitas 

h. Kapasitas dan produktifitas 

i. Pengalaman 

j. Biaya bahan baku 

k. Posisis keuangan 

l. Kualitas relative produk 

m. Posisi keunggulan penelitian dan pengembangan 

n. Caliber sumberdaya manusia 

o. Citra umum 

p. Profil pelanggan 

q. Paten dan hak cipta 

r. Hubungan dengan serikat pekerja 
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s. Posisi teknologi 

t. Reputasi komunitas 

Kriteria yang sesuai di pilih, kriteria tersebut kemudian di berikan bobot 

tingkat kepentingannya terhadap keberhasilan perusahaan. Kemudian 

pesaing yang di evaluasi di nilai sesuai dengan kriteria tersebut, lalu 

penilaian ini di kalikan dengan bobot, dan nilai yang di hasilkan di 

jumlahkan untuk untuk memperoleh profil secara numerik.  

Jenis profil pesaing ini terbatas oleh subjektifitas dari pilihan 

kriteria, pembobotan, dan pendekatan evaluasinya. Meskipun demikian 

proses pengembangan profil semacam ini sangat membantu perusahaan 

dalam mendefinisikan persepsinya mengenai posisi kompetitif. Selain itu, 

membandingkan profil perusahaan dengan profil para pesaingnya dan 

membantu manajer perusahaan untuk mengindentifikasikan faktor-faktor 

yang dapat membuat pesaing rentan terhadap strategi yang mungkin di 

pilih oleh perusahaan untuk di laksanakan. 

2. Profil Pelanggan  

Hasil yang paling rentan dari menganalisis lingkungan operasi 

adalah pemahaman mengenai pelanggan perusahaan yang dihasilkan oleh 

analisis ini. Pengembangan profil pelanggan dan calon pelanggan 

perusahaan memperbaiki kemampuan manajer perusahaan untuk 

merencanakan operasi strategis, mengantisipasi perubahan dalam ukuran 

pasar, dan mengalokasikan kembali sumber daya sedemikian rupa 

sehingga dapat mendukung pergeseran prediksi dalam pola permintaan. 
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Pendekatan tradisional untuk menyegmentasikanpelanggan didasarkan 

pada profil pelanggan yang disusun dari informasi geografis, demografis, 

psikografis, dan perilaku pembeli. 

3. Geografis 

Penting untuk mendefinisikan area geografis dair mana pelanggan atau 

calon pelanggan berasal. Hampir semua produk atau jasa memiliki kualitas 

tertentu yang membuatnya menarik bagi pembeli yang berasal dari lokasi 

yang berbeda. 

4. Geografis 

Variabel demografis biasanya digunakan untuk membedakan kelompok 

dari calon konsumsn atu konsumen saat ini. Informasi demografis (seperi 

informasi jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendapatan dan 

pekerjaan) relatif lebih mudah untuk diperoleh, dikamtifikasi dan 

digunakan dalam peramalan strategis dan informasi semacam itu 

merupakan dasar minimal untuk profil pelanggan. 

5. Psikografis 

Variabel kepribadian dan gaya hidup seringkali merupakan alat yang lebih 

baik untuk memprediksikan perilaku pembeloan pelanggan dibandingkan 

variable geografis. Dalam situasi semacam itu, peeltian prikografis 

merupakan kompoenen penting dari profil pelanggan. 

6. Perilaku Pembeli 

Data perilaku pembeli juga dapat menjadi salah satu komponen profil 

pelanggan. Data semacam itu di gunakan untuk menjelaskan atau 
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meprediksikan beberapa aspek perilaku pelanggan dalam kaitannya dalam 

suatu produk atau jasa. Informasi mengenai perilaku pembeli (misalnya, 

tingkat penggunaan, manfaat yang diinginkan, dan loyalitas merk) dapat 

memberikan bantuan yang signifikan dalam mendisain strategi yang lebih 

akurat dan menguntungkan.  

7. Pemasok 

hubungan yang dapat di andalkan antara suatu perusahaan dengan para 

pemasoknya adalah penting bagi kelangsungan usaha dan pertumbuhan 

jangka panjang perusahaan perusahaan tersebut. Suatu perusahaan secara 

teratur mengandalkan pemasoknya untuk mendapatkan dukungan 

keuangan, jasa, bahan baku, dan peralatan. Selain itu, perusahaan sering 

kali juga meminta perlakuan khusus, seperti antaran cepat, jangka waktu 

kredit yang lebih bebas, atau pesanan yang jumlahnya tidak sesuai dengan 

lot yang sudah di tentukan. Ummnya pada saat-saat tersebut  adalah 

penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang berkelanjutan 

dengan para pemasoknya. 

8. Kreditor 

Karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, 

manusia, bahan baku, jauh dari kondisi ideal, penilaian atas pemasok dan 

kreditur ada;lah sangat penting bagi evaluasi yang akurat atas lingkungan 

operasi perusahaan. 
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9. Sumber Daya Manusia 

Kemampuan suatu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan 

karyawan yang andal adalah sangat penting bagi keberhasilannya. Akan 

tetapi alternative rekrutmen dan seleksi karyawan suatu perusahaan sering 

kali di pengaruhi oleh sikap lingkungan operasinya. 

5. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis Lingkungan Internasioanl adalah kata lain dari pengembangan 

profil perusahaan. Namun banyak juga yang menyebutkan sebagai analisis dan 

diagnosis keunggulan strategi yang didefinisikan oleh RA Supriyono, (1993 : 

110) sebagai: Suatu proses dengan mana penyusun setrategi memeriksa faktor-

faktor keuntungan strategi suatu perusahaan untuk menentukan dimana 

kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga penyusun strategi dapat 

memanfaatkan secara efektif kesempatan lingkungan dan menghadapi 

tantangan lingkungan 

Sedangkan manurut Pearce and Robinson, Jr. (1997 :235) pada intinya 

analis lingkungan internal merupakan proses pengidentifikasian faktor-faktor 

internal strategis dan nilai-nilai kegiatannya, lalu membandingkannya dengan 

latar belakang dan standar internal perusahaan yang digunakan sebagai 

masukan dalam memformulasikan strategi.Dalam analis lingkungan internal 

para pakar strategi lebih banyak memilih  pendekatan   fungsional  dan 

pendekatan rantai nilai keunggulan  (value  chain) 
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Pendekatan fungsional, yakni dengan menganalis kinerja dari tiap fungsi yang 

terdapat dari suatu organisasi suatu perusahaan. Adapun fungsi-fungsi yang 

perlu dianalis antara lain: 

1. Pemasaran 

a. Posisi produk dalam siklus hidup produk 

b. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang pasar 

c. Pangsa pasar, produk mix dan kemungkinan ekspansi 

d. Keseimbangan profit, saluran distribusi, efektifitas penjualan, pengethuan 

terhadap  kebutuhn konsumen. 

e. Kreatifitas, efisiensi dan efektifitas periklanan dan promosi penjualan. 

f. Strategi penetapan harga 

2. Keuangan dan Akuntansi 

a. Kesehatankeunagan berdasarkan analis rasio keuangan anatara lain 

likuiditas,  leverange, activity dan probilitas rasio. 

b. Kemampuan memperoleh modal jangka pendek, jangka panjang dan 

mengontrol keseimbangan hutang. 

c. Efektifitas dan efisiensi sistem akuntasi untuk biaya, anggaran dan 

prosedur  perencanaan profit. 

3. Produksi dan Operasioanal 

a. Sistem pengontrolan persediaan dan perputaran persediaan 

b. Tata letak dan penggunaan peraltan produksi serta fasilitas-fasilitas 

produksi lain. 

c. Kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar 
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d. Efisiensi dalam proses dan kapasitas produksi 

e. Efektifitas sistem control operasioanal yang meliputi desain produk, penjadwalan  

f. produk, persedian, pengendalian kualitas produksi dan efisiensi. 

g. Kemampuan menyerap perkembangan teknologi baru yang sesuai dan 

selalu memantau kemajuan pesaing dalam penggunaan teknologi. 

4. Personalia dan Sumber Daya Manusia 

a. Manajemen sumber daya manusia 

b. Kualitas, produktifitas dan loyalitas karyawan 

c. Efektifitas program peningkatan motivasi kerja karyawan 

d. Tingkat perputaran pegawai dan absensinya 

e. Biaya ketenaga kerjaan dibanding dengan pesaing 

f. Apakah struktur organisasi mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. 

g. Apakah struktur organisasi memudahkan dalam proses pengambilan keputusan 

Menurut Pearce and Robinson, Jr. (1997 : 236) pada prinsipnya terdapat 2 ( 

dua ) langkah utama dalam kegiatan analis lingkungan internal ini, yaitu : 

1. Identifikasi faktor-faktor strategik intern perusahaan 

Apa saja faktor strategik internal yang spesifik bagi perusahaan, bagaiman 

dan dimana mereka berasal, bagaimana kita memutuskan mana dari faktor-

faktor ini yang perlu dievaluasi secara teliti ? 

2. Evaluasi faktor-faktor strategik internal 

Sasaran analis internal adalah untuk menentukan secara cermat kekuatan 

& kelemahan strategik perusahaan. Terdapat 4 ( empat ) perspektif dasar 

dalam mengevaluasi faktor-  faktor strategik internal, yaitu : 
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a. Perbandingan dengan kinerja masa laluperusahaan 

b. Tahap dalam evolusi industri 

c. Perbandingan dengan pesaing 

d. Perbandingan dengan faktor kunci sukses dalam industri 

Dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara cermat, 

sebuah perusahaan akan mampu menyusun strategi yang lebih baik dan 

sesuai dengan dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. 

6. Pemilihan Strategi 

 Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk 

menentukan alternatif yang terbaik yang akan dipakai dan diterapkan guna 

mencapai tujuan perusahaa secara lebih efektif dan efisien. sebelum 

memutuskan pemilian strategi, para pembuat strategi harus menelaah 

beberapa alternative secara menyeluruh agar keputusan yang dibuat benar-

benar sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal perusahaan. 

 Menurut Pearce and Robinson, Jr. (2007: 368 ) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan strategi, antara lain :  

1. Peran strategi yang lalu, kadangkala penerapan strategi lama telah 

menghabiskan waktu, sumber daya perhatian, sehingga secara 

logis mereka akan lebih nyaman dengan pilihan serupa atau 

dengan hanya perubahan sedikit. 

2.  Tingkat kepergantungan perusahaan terhadap pihak luar 

 Makin besar kebergantungan perusahaan terhadap pihak luar, 

makin kecil ragam dan fleksilibilitasnya dalam pemilihan strategi. 
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3.  Sikap terhadap resiko 

 Jika manajemen mempunyai resiko, kisaran pilihan strategis 

bertambah luas dan strategi resiko tinggi dapat diterima dan 

disukai, begitu pula sebaliknya. 

4.  Pertimbangan politis internal 

 Penggunaan kekuasan untuk mendesakkan kepentingan kelompok 

merupakan hal yang lazim dalam kehidupan organisasi. terkadang 

keputusan-keputusan strategik dalm organisasi bisnis seringkali 

diambil berdasarkan kekuasaan, bukan melalui prosedur maksimasi 

analitik. 

5.  Saat ( timing ) 

 Terkadang, strategi yang baik dapat berakibat buruk jika diterapkan 

pada waktu yang salah. 

6.  Reaksi pesaing 

 Manajemen puncak seringkali memasukkan persepsi tentang reaksi 

pesaing yang mungkin terhadap pilihan strategi. 

7. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan hubungan masing-masing variabel, 

kerangka konsep penelitian dapat disajikan pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian dapat ditentukan strategi 

pemasaran berdasarkan kondisi lingkungan eksternal, lingkungan industri dan 

lingkungan internal dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui analisis 

SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dimiliki oleh perusahaan sebagai dasar dalam penetapan strategi tabungan emas 

di Pegadaian  Cabang Blitar 
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